
   

»»TTRRWWAAJJCCIIEE  WWEE  MMNNIIEE……««   
NR XVII/2018 (837) GAZETKA PARAFII ŚW. ZYGMUNTA W SŁOMCZYNIE 29 KWIETNIA AD 2018 
 

Portal parafialny: www.swzygmunt.knc.pl strona — 1 — 

 Wobec pokus w modlitwie 

 Najczęstszą i najbardziej ukrytą pokusą jest nasz brak wiary. 

 Objawia się on nie tyle przez wyznane niedowiarstwo, co przez faktyczny wybór. 

 Gdy zaczynamy się modlić, natychmiast tysiące prac i kłopotów, uznanych za bardzo pilne, wchodzą na pierwsze miejsce; i znowu jest to chwila prawdy 

serca i wyboru miłości. 

 Zwracamy się do PANA jako do naszej ostatniej ucieczki: ale czy naprawdę w to wierzymy? 

 Albo bierzemy PANA za sprzymierzeńca, ale serce ciągle jeszcze pozostaje zarozumiałe. 

 W każdym przypadku nasz brak wiary ukazuje, że nie jesteśmy jeszcze w postawie serca pokornego: »beze MNIE nic nie możecie uczynić«J 15, 5. 

 Inną pokusą, która wynika z zarozumiałości, jest znużenie. 

 Ojcowie duchowni rozumieją przez nie rodzaj depresji na skutek porzucenia ascezy, zmniejszenia czujności, zaniedbania serca. 

 »DUCH wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe«MT 26, 41. 

 Z im większej wysokości się spada, tym bardziej jest to bolesne. 

 Bolesne zniechęcenie jest odwrotnością zarozumiałości. 

 Kto jest pokorny, nie dziwi się swojej nędzy, ponieważ prowadzi go ona do większej ufności i wytrwania w stałości. [KKK, 2732, 2733] 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

JA JESTEM PRAWDZIWYM KRZEWEM WINNYM— AKOTANTOS, Angelos (?, Kreta – 1450, Heraklion) 

ikona bizantyjska; źródło: commons.wikimedia.org 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 9, 26-31 

Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, 

lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. 

Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział 

im, jak w drodze Szaweł ujrzał PANA, który przemówił do niego, i z jaką siłą 

przekonania występował w Damaszku w imię JEZUSA. 

Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekonania 

przemawiając w imię PANA. 

Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. 

Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei 

i wysłali do Tarsu. 

A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. 

Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę DUCHA ŚWIĘTEGO. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 22 (21), 26B-27. 28 I 30AB. 30C-32 (R.: POR. 26A) 

REFREN: Będę CIĘ chwalił w wielkim zgromadzeniu 

Wypełnię moje śluby wobec czcicieli BOGA. 

Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, 

będą chwalić PANA ci, którzy GO szukają: 

„Serca wasze niech żyją na wieki”. 

Przypomną sobie i wrócą do PANA wszystkie krańce ziemi, 

oddadzą MU pokłon wszystkie szczepy pogańskie. 

JEMU się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, 

przed NIM zegną się wszyscy, którzy staną się prochem. 

Moja dusza będzie żyła dla NIEGO, 

potomstwo moje JEMU będzie służyć, 

przyszłym pokoleniom o PAnu opowie. 

I sprawiedliwość JEGO ogłoszą ludowi, 

który się narodzi: 

„PAN to uczynił”. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA1 J 3, 18-24 

Dzieci, 

nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. 

Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed NIM nasze 

serca. 

A jeśli serce oskarża nas, to przecież BÓG jest większy niż nasze serca i zna 

wszystko. 

Umiłowani, 

jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w BOGU, a o co prosić 

będziemy, otrzymamy od NIEGO, ponieważ zachowujemy JEGO 

przykazania i czynimy to, co się JEMU podoba. 

Przykazanie zaś JEGO jest takie, abyśmy wierzyli w imię JEGO SYNA, JEZUSA 

CHRYSTUSA, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. 

Kto wypełnia JEGO przykazania, trwa w BOGU, a Bóg w nim; a to, że trwa ON 

w nas, poznajemy po DUCHU, którego nam dał. 

AKLAMACJAJ 15, 4A. 5B Alleluja, Alleluja 

»Trwajcie we MNIE, 

a JA w was trwać będę. 

Kto trwa we MNIE, 

przynosi owoc obfity«. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANAJ 15, 1-8 

JEZUS powiedział do swoich uczniów: 

»JA jestem prawdziwym krzewem winnym, a OJCIEC MÓJ jest tym, który 

go uprawia. 

Każdą latorośl, która nie przynosi we MNIE owocu, odcina, a każdą, 

która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 

Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 

Trwajcie we MNIE, a JA w was będę trwać. 

Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli 

nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we MNIE trwać 

nie będziecie. 

JA jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. 

Kto trwa we MNIE, a JA w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ 

beze MNIE nic nie możecie uczynić. 

Ten, kto nie trwa we MNIE, zostanie wyrzucony jak winna latorośl 

i uschnie. 

Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. 

Jeżeli we MNIE trwać będziecie, a słowa MOJE w was, to proście, 

o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 

OJCIEC MÓJ przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie 

i staniecie się MOIMI uczniami«. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Icon_with_Christ_the_Vine_(16th_c.)_(8384468942).jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY odprawiane są codziennie o 1730: 
 Po nabożeństwach – Msza św. 
 Zachęcamy! również do utrzymania tradycji śpiewania 

Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 2.V (środa): ŚWIĘTO PATRONA PARAFII, ŚW. ZYGMUNTA. Uroczy-

stość odpustowa: 
 Msze św. o 845, 1030 i 1800. 
 Sumę odpustową o 1030 odprawi i homilię wygłosi 

ks. Michał LUBOWICKI. 
 3.V (czwartek): NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI. 

 Msze św. według porządku niedzielnego. 
 4.V (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 
 O 2000 „WIECZÓR MODLITWY” — adoracja JEZUSA w NAJ-

ŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, w Słowie, w śpiewie, w ciszy… 
Prośby / podziękowania, które będą polecane JEZUSOWI 
można wrzucać do specjalnej skrzynki na końcu kościoła. 

 5.V (sobota): 1-SZA SOBOTA MIESIĄCA. 
 Msza św. o NIEPOKALANYM SERCU MARYI o 1800. 

 6.V (niedziela): 1-SZA NIEDZIELA MIESIĄCA. 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji – spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 11.V (piątek): Po Mszy o 1800 próba dzieci rocznicowych. Spo-
wiedź dzieci przed rocznicą I Komunii św. 19.V (sobota) o 900. 

 Od dzisiejszej niedzieli 29.IV trwa nabór młodzieży z naszej 
parafii – z klas 7. szkoły podstawowej i 2. gimnazjum – na 
przygotowanie do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA w roku 
szkolnym 2018/2019. Zapisy u ks. Michała. 

 Chrzty w maju w 4. niedzielę miesiąca – 27.V – na sumie. 

Zgłoszenia do 18.V w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 20.V, po sumie, w kościele. 

 Zachęcamy! do przekazania 1% podatku dochodowego 

na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas – poprzez Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej (numer KRS – 0000225750, 
ze wskazaniem naszego Caritas jako odbiorcy). 

 Kończy się remont kościoła. Ofiary na odnowę wspól-
nego domu można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

 31.V–3.VI (czwartek–niedziela): Spływ kajakowy rzeką Wkrą. Koszt 
– 180 zł. Zapisy u ks. Michała. 

 16–17.VI (sobota–niedziela): Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta 
do Płocka. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do księży. 

 22–29.VI: Pielgrzymka na Ukrainę. Program  w kościele. 

Pielgrzymów księża proszą o wpłatę 1. raty w wys. 800 zł. 
 16–26.VII: Letni wyjazd dzieci i młodzieży naszej parafii 

do Karwi. Koszt 1,300 zł. Szczegóły i zapisy u ks. Michała. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

22.IV Antoni URBANEK, Borowina 

 

22.IV Bartosz SZERZEŃ, Obory 

22.IV Hanna Janina GÓRSKA, Konstancin-Jeziorna 
22.IV Ignacy Krzysztof SIKORSKI, Dębówka 
22.IV Ignacy LASKOWSKI, Brześce 
22.IV Jagoda KMIEĆ, Kawęczynek 
21.IV Marcin Konrad SAJDOK, Pruszków 

JAM JEST ALFA I OMEGA, mówi PAN BÓG, KTÓRY JEST, KTÓRY BYŁ i KTÓRY PRZYCHODZI, WSZECHMOGĄCY 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Daniel Jakub DOMINIK, kawaler, i Justyna KORNASZEW-

SKA, panna, oboje z parafii tutejszej 

Zapowiedź II: Artur NOGAL, kawaler, i Klaudia BOROWSKA, panna, oboje 
z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Michał Wojciech MAGDZIARZ, kawaler z parafii tutejszej, 

i Natalia SZYDŁOWSKA, panna z parafii pw. św. Dominika w Warszawie 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

30.IV 
(poniedziałek) 

730 w intencji Doroty, o dar rozeznania i mądrości 

1800 † Katarzyny, z racji imienin, i Andrzeja OSUCHÓW 

1.V 
(wtorek) 

730 † Małgorzaty BIERNACKIEJ, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Rafała KORNASZEWSKIEGO, w 10. rocznicę śmierci, 

Anny i Franciszka KORNASZEWSKICH 

2.V 
(środa) 

845 o nawrócenie grzeszników 

1030 w intencji Parafian 

1800 
† Leokadii, w 14. rocznicę śmierci, Jana i Stanisława URBANKÓW, 

zmarłych z rodzin URBANKÓW, ROGALÓW i MIRKOWSKICH 

3.V 
(czwartek) 

845 
† Władysławy BOROWSKIEJ, 

Józefa KALOTY, Jana ZALEWSKIEGO 

1030 † Zygmunta i Celiny PINDELSKICH 

1200 w pewnej intencji 

1800 

† Julianny, Piotra i Józefa SZLĄZAKÓW, 

zmarłych z rodziny SZLĄZAKÓW, 

Joanny i Stanisława FRANKOWSKICH, 

zmarłych z rodziny FRANKOWSKICH 

4.V 
(piątek) 

730 † Piotra STĘPNIA 

1800 
† Zygmunta i Wiktorii ŚLĄZAKÓW, 

Stanisława i Wiesławy PYZLÓW 

5.V 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Stanisławy BOGUSZEWSKIEJ, 

Michała BATOROWSKIEGO 

6.V 
(niedziela) 

845 
† Jana ŁUKASIKA, Grażyny GAWLIK, 

Marianny i Szymona STEFANIAKÓW, 

Zbigniewa WICHNIEWICZA 

1030 
† Stanisławy i Stanisława CIESIELCZUKÓW, 

Janiny i Leona SZYMBORSKICH 

1200 † Stanisława OSUCHA 

1800 
† Stanisława GELERTA, 

zmarłych z rodziny 

BISKUPI WARSZAWSCY: IGNACY ANTONI RACZYŃSKI, DOKOŃCZENIE Z ZESZŁEGO TYGODNIA 

31.VII.1770 przyjął święcenia kapłańskie. 

W 1775, po kasacie jezuitów, został kapłanem die-

cezji poznańskiej. Już rok później był kanonikiem. Od 

1787 sprawował nadzór nad szkołami swojej diecezji 

i był delegatem do Trybunału Koronnego. 

II rozbiór Polski zastał go na probostwie w Brodnicy 

k. Śremu. I wówczas 12.VIII.1794 — już w zaborze 

pruskim — został ordynariuszem diecezji poznańskiej. 

17.VI.1806 mianowano go administratorem apostol-

skim diecezji warszawskiej. Parę miesięcy później, 

26.VIII.1806, został arcybiskupem gnieźnieńskim i Pry-

masem Polski. Obie nominacje zadekretował król Prus, Fryderyk Wilhelm III. 

Papież Pius VII zatwierdził je dopiero 7.IX.1807. 

Posługę przyszło mu sprawować w czasach napoleońskich i kontrolowanego 

przez Francuzów Księstwa Warszawskiego. Nawoływał wiernych, by trzyma-

jąc się wiary przodków, nie korzystali ze swobód, które dawało im ustawo-

dawstwo francuskie — tzw. Kodeks Napoleona — eg. rozwody cywilne. Sprzeci-

wiał się sekularyzacji zakonów. Zarządził, by zgromadzenia w podległych mu 

diecezjach prowadziły tzw. misje ludowe. Sam w nich uczestniczył: głosił 

kazania, bierzmował, konsekrował kościoły i wyświęcał kapłanów. 

Wspierał ubogie parafie. Odrestaurował katedrę gnieźnieńską. Przetłuma-

czył kilka dzieł z francuskiego na polski, m.in.: „Myśli o błędach współczesnych” 

i „O mocnych duchach”, broniących wiary katolickiej. Sam napisał rozprawy 

„Nauka Ukrzyżowanego” i „Sposób, w jaki kapłani mają kierować duszami 

i zarządzać dobrze parafiami”… 

W 1815, zmęczony i wiekowy — miał już 74 lata — poprosił Papieża o zwol-

nienie z urzędu. Zgoda przyszła 3 lata później — 22.VIII.1818. Warszawa 

znajdowała się już wówczas w zaborze rosyjskim, a Gniezno — pruskim… 

Osiadł w Rzymie. Odrzucił starania rządu pruskiego o kapelusz kardynalski 

dla niego. W 1821 powrócił do Polski, do Przemyśla w zaborze austriackim… 

Tam zmarł 19.II.1823. Pochowany został w Brzozowie, ale w 1854 jego 

szczątki zostały przeniesione do kościoła parafialnego w Obrzycku. 

il.: ABP IGNACY ANTONI RACZYŃSKI — fragm., obraz olejny, Gniezno?; źródło: www.archidiecezja.pl 

MSZE ŚW. 
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Michał BOGDAN 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

http://www.archidiecezja.pl/historia_archidiecezji/poczet_arcybiskupow/ignacy_raczynski_.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

